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27افغانییارانهمیگرفتند

دریافت یارانه با شناسنامه اموات 

27 تبعه افغان که با اس��تفاده از شناسنامه افراد 
فوت شده یارانه نقدی دریافت می کردند، دستگیر 
ش��دند. وقتی ماموران پلیس اس��تان گلستان در 
جریان اقامت غیرمجاز تع��دادی از اتباع افغان در 
یکی از روس��تاهای علی آبادکتول ق��رار گرفتند، 
موضوع ب��ه صورت وی��ژه در دس��تور کار ماموران 
پلیس امنیت عمومی این شهرس��تان قرار گرفت. 
پس از تش��کیل تیم ویژه ای برای بررسی موضوع 
و جم��ع آوری مس��تندات و اطالع��ات و اخبار در 
این راس��تا، با هماهنگی مق��ام قضایی، مکان های 
شناسایی ش��ده توس��ط ماموران مورد بازرس��ی 
قرار گرفت. در بازرس��ی های انجام ش��ده 27 تن از 
اتباع افغانی غیرمجاز شناس��ایی و دستگیر شدند. 
همچنین در این عملیات تعدادی برگه تردد اتباع 
خارجه، کارت های اقام��ت موقت و مدارک جعلی 
دیگر کشف و ضبط شد. با توجه به آن که این افراد 
دارای هیچ گونه مدارک شناس��ایی معتبر نبودند، 
برای طرد به اردوگاه مراقبتی اتباع خارجه اس��تان 

گلستان منتقل شدند. 
دریافتیارانهباشناسنامهفردفوتشده

پس از بررس��ی های تکمیلی پلیس نس��بت به 
عملکرد افراد دستگیر ش��ده، مشخص شد یکی از 
افاغنه غیرمجاز با اس��تفاده از شناسنامه فردی که 
در سال 1374 فوت شده بود اقدام به دریافت یارانه 
نقدی می کرده است. متهم در اظهارات خود بیان 
کرد که برای دریافت شناس��نامه، ب��ه خانواده فرد 
فوت ش��ده مراجعه کرده و با پیشنهاد مبلغی وجه 
نقد خانواده متوفی را متقاعد کرده که شناسنامه را 
بدون ابطال و ثبت در مراجع قانونی به وی بفروشند. 
 در تحقیقات دیگر مشخص شد سه تبعه افغان 
دستگیرشده دیگر نیز با استفاده از همین روش و 
با سوءاستفاده از شناسنامه افراد فوت شده به اعمال 
خالف قانون می پرداختند. در حال حاضر تحقیقات 
برای مشخص ش��دن ابعاد دیگر پرونده یا هرگونه 
سوءاستفاده احتمالی توسط این افراد از شناسنامه 
افراد فوت شده ادامه دارد. فرمانده انتظامی گلستان 
با اعالم این خبر به ایسنا گفت: برابر قانون در صورتی 
که فردی فوت می کند بای��د واقعه فوت در مراجع 
ذیصالح ثبت و اس��ناد هویتی وی باطل شود و در 
صورت هرگونه سوءاستفاده از مدارک هویتی فرد 
فوت شده توس��ط هر ش��خصی جرم تلقی شده و 
پیگرد قانونی دارد. این مقام ارش��د انتظامی استان 
در پایان افزود: به طور طبیعی در صورتی که افرادی 
به دنبال خرید اینگونه اسناد هویتی هستند قصد 
آنها سوءاس��تفاده از مدارک است و توصیه پلیس 
به ش��هروندان عدم توجه به خواسته اینگونه افراد 
س��ودجو اس��ت تا از بروز هرگونه تخلف یا جرایم 

احتمالی پیشگیری شود. 

اینزلزلهخسارتجانینداشت

زلزله 4/1 ریشتری در شهمیرزاد 
یک زمین لرزه به بزرگی 4/1 ریش��تر در مقیاس 
امواج درونی زمین در شاهرود رخ داد. این زمین لرزه 
ساعت 5 و 9 دقیقه و 44 ثانیه بامداد دیروز در عمق 
10 کیلومتری زمین و در طول جغرافیایی 53/207 
و عرض جغرافیای��ی 35/918 روی داد. زمین لرزه 
4/1 ریشتری، شمال ش��هر شهمیرزاد و حدفاصل 
استان های سمنان و مازندران بین روستاهای چاشم 
و هیکو در ارتفاعات البرز و مناطق ییالقی را لرزاند. 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان با بیان 
این که در این منطقه گسل مشاع فعال است، گفت: 
این گسل یک گسل ضعیف اما فعال است و هر چند 
وقت یک بار، زمین لرزه هایی در منطقه ایجاد می کند 
اما به خاطر ضعی��ف بودن آن خوش��بختانه جای 
هیچ گونه نگرانی نیس��ت. احمد طاهری همچنین 
از وقوع یک زمین لرزه 2/6 ریش��تری در ساعت 6 و 
23 دقیقه صبح دیروز در این شهر خبر داد و گفت: 
این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین روی داده 
است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان با 
بیان این که این زمین لرزه هیچ گونه خسارت جانی 
نداش��ته اس��ت، افزود: اکیپ های ارزیاب و امدادی 
به منطقه اعزام ش��ده اند و تا این لحظه گزارش��ی 
در مورد خسارات مالی نداش��ته ایم. وی با اشاره به 
خس��ارت های احتمالی مالی این زمین ل��رزه ادامه 
داد: خسارات مالی نیز اگر وجود داشته باشد خیلی 

جدی نخواهد بود. 

 کشف محموله قاچاق
 از خودروی واژگون شده

خ��ودروی واژگ��ون ش��ده راز قاچ��اق محموله 
561 کیلوگرم��ی تری��اک را فاش ک��رد. ظهر روز 
دوش��نبه یک خودرو پ��ژو پیش از محل اس��تقرار 
ماموران پاسگاه خواجه عسکر در محور بم - کرمان از 
مسیر خود منحرف و پس از برخورد با یک خودروی 
دیگر واژگون شد. با حضور ماموران در محل حادثه 
و بررسی صحنه مشخص شد این خودرو حامل یک 
محموله سنگین مواد مخدر بوده است و سرنشینان 
خودرو پ��س از واژگونی از محل متواری ش��ده اند. 
ماموران مواد کشف ش��ده را به مقر پلیس مبارزه با 
مواد مخدر منتقل کردند. بررس��ی ها نشان داد این 

خودرو حامل 561 کیلوگرم تریاک بوده است. 

ذرهبين
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حادثهانفجاردردوکارگاهتولیدیقم2کشتهو16مصدومبرجایگذاشت

ترکش های چاقو در  انفجار مهیب  
ازشدتانفجار،چاقوهاواجسامبُرندهکارگاهچاقوسازیبهسروصورتساکنانساختمانبرخوردکرد

جعفرپاکزاد| خودرو آتش نش��انی و اورژانس 
مقابل خانه زن میانسال ایستاده بودند. همسایه ها 
همه جمع شده بودند تا سرانجام ماجرا را ببینند.  
قرار بود آن روز امدادگران آتش نشانی زن میانسالی 
که 170 کیلوگرم وزن داشت و 11 سال تمام پایش 
را از خانه بیرون نگذاشته بود از خانه قدیمی به خانه 

جدیدش منتقل کنند. 
آتش نشان ها این عملیات را با چند ساعت تالش 
بی وقفه به پایان رساندند. زن 170 کیلویی توانست 
پس از 11 سال فقط برای چند دقیقه رنگ خیابان 
و آدم های��ش را ببیند. حاال با گذش��ت چندروز از 
ماجرای این عملیات جالب آتش نشان ها، خبرنگار 
»شهروند« با پرس وجو از همسایه ها خود را به خانه 
این زن میانسال رس��اند تا از او و ماجرای زندگی 

عجیبش گزارشی تهیه کند. 
زندگیخصوصیخانممعلم

زن  هم��ان  اخالص��ی  هوش��دار  س��ودابه 
170 کیلوگرمی است که سوژه رسانه ها شده است 
وقتی وارد خان��ه اش در خیابان امام خمینی)س( 
تهران می شویم او را روی تخت می بینیم.  تختی 
که سودابه خانم 11 سال تمام روی آن روزگارش 
را گذرانده اس��ت.  س��ودابه با این که حال خوشی 
ندارد و به قول خودش زندگی روی سختش را به 
او نشان داده اما خنده از روی لبانش محو نمی شود.  
این خنده رویی سودابه خانم از قدیم تر ها با او بوده؛ 
حتی زمانی که معلم دوران ابتدایی بوده و به بچه ها 
درس می داده است. سودابه متولد  سال 1338 در 
تهران اس��ت و از  س��ال 56 به عنوان معلم در دوره 
ابتدایی کارش را آغاز کرده است. به گفته خودش 
هم دوره فردوس حاجیان است؛ همان آقا معلم شاد 
و خندانی که همه او را با شهرک الفبا می شناسند. 
حاال س��ودابه آرزو دارد یک بار دیگ��ر حاجیان را 
ببیند. خانم معلم  س��ال 57 با همس��رش جعفر 
استاد  هاشمی که کارمند صداوسیما بود زندگی 
مشترکش را آغاز کرد و پس از 2 سال دو پسر به نام 
آرمین و آرمان وارد زندگی این زوج خوشبخت شد 
اما این شیرینی برای خانم معلم چند سال بیشتر 
دوام نیاورد و روی دیگر سکه زندگی برایش نمایش 

داده شد.  
از این جای ماجرا را سودابه خانم همان طور که 
روی تخت دراز کشیده است و گاهی با تلفنی که 
در دست دارد و به دوست و آشنایانش زنگ می زند 
و می گوید درحال مصاحبه با روزنامه »ش��هروند« 

است، بازگو می کند:  
مرگهمسر

»سال 74 بود که همسرم جعفر در یک سانحه 
رانندگی جانش را از دس��ت داد.  وقت��ی او رفت، 
پشت و پناهم را از دست دادم.  جعفر همه چیزم در 
زندگی بود و وقتی او از این دنیا رفت زندگی من هم 
از بین رفت. تا  سال 82 زندگی ام را بدون همسرم 
ادامه دادم تا این که از سال 82 مریضی ام آغاز شد.«

آغازخانهنشینشدن
وی در ادامه می گوید: همان  س��ال وقتی س��ر 

کالس درس حاض��ر می ش��دم، زانوهای��م درد 
ش��دیدی می گرفت و پس از مدتی کار به جایی 
رسید که حتی برای یک لحظه هم نمی توانستم 
روی پاهایم  بایستم. همان  سال با 28 سال سابقه 
بازنشسته ش��دم. وقتی پزشکان تشخیص دادند 
که آرتروز ش��دید و رماتیس��م دارم، خانه نشینی 
من شروع ش��د. پزش��کان می گفتند برای آغاز 
درمان من بای��د ابتدا وزنم را کم کنم، اما دس��ت 
من نبود. چاق��ی را از پدر خدا بیامرزم به ارث برده 
بودم و از طرفی هزینه ه��ای درمانی ام آن قدر باال 
بود که نمی توانستم آن را پرداخت کنم و متأسفانه 

آموزش و پرورش هم هیچ کمکی به من نکرد. 
پاییکهدیگرپانشد

مشکالت خانم معلم همچنان ادامه داشت.  او 
می گوید: زنی فعال بودم اما دیگر حرکتی نداشتم. 
 سال 90 یک مشکل به مشکل های سودابه خانم 
اضافه شد. او دراین باره می گوید: مهرماه سال 90 
بود که کلیه چپم درد ش��دیدی گرفت و مجبور 
شدم از پزشک درخواست کنم برای معاینه ام به 
خانه ام بیاید. با آزمایش��ات مختلف مشخص شد 
دیابت ه��م دارم. بیماری جدی��دم از یک طرف و 
نسخه هایی اشتباهی که پزش��ک عمومی برایم 
تجویز می کرد از طرف دیگر باعث شد 17 مهرماه 
به کما بروم. 10 روز تمام در کم��ا بودم و در تمام 
این مدت به خاطر سنگین بودن وزنم، کادر پزشکی 
به خانه ام آمده بود. 11 روز از این ماجرا می گذشت 
که به هوش آمدم اما پزش��ک عمومی ادعا داشت 
که دیابت بدنم را تس��خیر ک��رده و باید پاهایم را 
که دچ��ار زخم و عفونت ش��ده ب��ود قطع کنند. 
وی اضاف��ه می کن��د: آن موقع ه��م با تالش 

آتش نش��ان ها به بیمارس��تان لقمان رفت��م و از 
آن جا به دلیل نبودن امکانات کافی به بیمارستان 
ولنجک منتقل ش��دم.  پای سمت راستم را قطع 
کردند چراک��ه در غیراین صورت مریضی به قلبم 
می زد و جانم را از دس��ت م��ی دادم.  پس از قطع 
شدن پای سودابه خانم او دوباره به خانه بازگشت و 
تا همین چندروز پیش دیگر رنگ بیرون را ندیده 

است. 
چشمانتظارزیارت

سودابه خانم عاشق طبیعت و حیوانات است. او 
در خانه اش از پرنده ها نگهداری می کند. کار روزانه 
خانم معلم این است که با نسرین خانم پرستارش 
س��ر به س��ر بگذارد یا قرآن بخواند. یکی دیگر از 
عالقه های این بان��وی 170 کیلوگرمی برگزاری 
جلسات روضه و مولودی در خانه اش است. وقتی از 
او درباره آرزویش می پرسیم چشمانش پر از اشک 
می شود و بغضش می ترکد. او می گوید تنها آرزویم 
این است که قبل از مرگم یک بار دیگر به زیارت آقا 
امام رضا بروم.  شاید این آخرین خواسته من از خدا 

باشد.  
اما مریضی سودابه خانم باعث نشده او اشتیاق 
به غذا خوردن را از دست بدهد او می گوید: من  از 
خورشت فسنجان خوشم می آید اما ماهی را هم 
خیلی دوست دارم و اگر شبانه روز هم به من ماهی 

بدهند، هیچ وقت سیر نمی شوم. 
 پرستارمهرباندرکنارسودابه

شاید تنها رفیق سودابه خانم پرستارش نسرین 
باشد که جریان آشنایی آنها هم ماجرای جالبی 
دارد  ماجرا را نس��رین س��تاری پرس��تار سودابه 
این طور تعریف می کند: وقتی ش��نیدم پرس��تار 

س��ودابه خانم او را رها کرده است خیلی ناراحت 
ش��دم و قبول کردم چن��دروز ب��رای رضای خدا 
به کمکش بروم. اصال قصد نداش��تم پرس��تاری 
سودابه را قبول کنم چون حقوقش کفاف زندگی 
مرا نمی داد اما خ��واب عجیبی دی��دم. دو خانم 
چادری در خواب از من خواس��تند تا پرس��تاری 
س��ودابه را به عهده بگیرم. می گفتند که  کمبود 
حقوق��ت را جب��ران می کنی��م! وی می گوی��د: 
»روزهای اول او هیچ امیدی به زندگی نداش��ت و 
خود را فراموش شده حس��اب می کرد اما با شروع 
کارم در خانه سودابه تصمیم گرفتم هرطوری که 
هست او را خوشحال کنم به همین خاطر همیشه 
با او ش��وخی می کنم و سربه س��رش می گذارم.  
باوجوداین که خودم مشکل بزرگی داشتم اما برای 
این که سودابه ناراحت نشود، جلوی او خندیده ام.«
ماجرایسودابهوکمکازآتشنشانها

هوش��دار می گوی��د:  »چندوق��ت پیش تصمیم 
گرفتم خانه ام را ع��وض کنم و به ی��ک جای دیگر 
بروم. به همین خاطر از آتش نشان ها کمک گرفتم.  
مأموران با تالشی 7 ساعته توانستند سودابه خانم را 
از ساختمان قدیمی به ساختمان جدید منتقل کنند. 

شاگرداندرکنارمعلم
س��ودابه از ناص��ر حقی و  ه��ادی اکب��ری دو 
دانش آموزش می گوید که بعد از سال ها وی را پیدا 
کردند و حاال کمک حالش هس��تند. او می گوید: 
مدتی پیش بود که دو پسر جوان به خانه من آمدند 
و خود را معرفی کردند. من معلم کالس اولش��ان 
بودم. آنه��ا وقتی در جریان ماج��را قرار گرفتند با 
س��ختی زیاد آدرس��م را به دس��ت آوردند و حاال 

هراز گاهی برای کمک به خانه ام می آیند. 

گروهحوادث| انفجار در دو تعمیرگاه موتورسیکلت 
و کارگاه چاقوس��ازی سرنوش��ت مرگباری را رقم زد. 
در انفجار مهیب 2نفر کش��ته و 16نفر مجروح برجای 
گذاشت. در این حادثه 2 آتش نشان هم در زمان انجام 
عملیات نجات مصدوم ش��دند. وقتی کارگران کارگاه 
چاقوسازی در برابر انفجار مهیب و ریزش آوار ساختمان 
قرار گرفتن��د، هرگز تص��ور نمی کردند ب��ر اثر پرتاب 
چاقوهای کارگاه مجروح شوند. س��اختمان با صدای 
مهیبی لرزید و گردوغب��ار همراه با ری��زش آجر های 

سیمانی بر سر و صورت ساکنان ساختمان فرو ریخت. 
انفجارمهیب

ساعت53: 18 دقیقه عصر دوشنبه بود که حادثه ای 
هولناک س��اکنان و رهگذران خیابان امام زاده ابراهیم 
را در ش��وک فرو برد. ناگهان ص��دای انفجار مهیبی به 
گوش رس��ید. س��اختمان یک واحد تجاری در چشم 
به هم زدنی فرو ریخت. ش��اهدان حادثه درحالی که 
وحشت زده از مکان انفجار فاصله گرفته بودند، این 
خبر هولناک را به سازمان آتش نش��انی و اورژانس 
گزارش کردند. چنددقیقه بیشتر طول نکشید که 
صدای خودروهای آتش نشانی و اورژانس در خیابان 
امام زاده ابراهیم به گوش رسید. آتش نشانان به محض 

حضور در محل حادث��ه عملیات خود را آغ��از کردند. 
بررسی های اولیه نشان می داد کارگران دو کارگاه چاقو 
و موتورسیکلت سازی مشغول کار روزانه شان بودند که 
ناگهان انفجاری نامعلوم ساختمان را تخریب می کند. 
شیشه های خودروهای اطراف نیز شکسته شده بود و 
آثار این انفجار مهیب در فاصله چندمتری از ساختمان 
نیز به چش��م می خورد.3 رهگذر هم که در زمان وقوع 
حادثه درحال عب��ور از پیاده رو بودند با س��روصورت 
زخمی در کنار س��اختمان افتاده بودند. در تحقیقات 
میدانی مشخص ش��د 5 نفر در زیر آوار حبس شده اند. 
آتش نشانان بالفاصله با تجهیزات ایمنی وارد ساختمان 
مخروبه ش��دند. کانون انفجار مش��خص نبود. بیم آن 
می رفت تا با انفجاری دوباره حادثه تلخ دیگری رقم بخورد. 

حمیدکریمی مدیر روابط عمومی آتش نش��انی قم در 
رابطه با عملیات آتش نشانان در این حادثه به »شهروند« 
گفت: »س��اعت 18:53 دقیق��ه به مرک��ز فرماندهی 
آتش نش��انی قم خبر هولناکی گزارش ش��د. شاهدان 
حادثه خیابان امام زاده ابراهیم اعالم کردند که انفجار در 
2 کارگاه ساختمان را فرو ریخته و افراد درون ساختمان 
حبس ش��ده اند. با دریافت این گ��زارش بالفاصله 30 
آتش نش��ان به همراه 6 دس��تگاه خودروی عملیاتی 
به مح��ل حادثه اعزام ش��دند. س��اعت 18:57دقیقه 

خودروه��ای آتش نش��انی در محل حاضر ش��دند. در 
بررسی ها مش��خص ش��د 5نفر در زیر آوار حبس شده 
و 13نفر دیگر در اطراف س��اختمان و حتی رهگذران 
پیاده رو به شدت مصدوم شده بودند. آتش نشانان برای 
انجام عملیات نجات وارد ساختمان شدند و توانستند 
حادثه دیدگان را از ساختمان خارج کنند. متأسفانه در 
این حادثه یک نفر در همان لحظه انفجار به کام مرگ 
فرو رفته بود و یک نفر دیگر پس از انتقال به بیمارستان 
جان باخت. 16 نفر دیگ��ر هم بالفاصله با آمبوالنس به 
بیمارستان های سطح ش��هر قم منتقل شدند که حال 
چندنفر از آنها وخیم گزارش ش��د. این عملیات امداد و 
نجات 4 ساعت و نیم طول کش��ید و امدادگران بعد از 
ایمن سازی محل س��اعت 30: 23 دقیقه عملیات خود 

را پایان دادند.«
آتشنشانانهممصدومشدند

در این حادثه که به علت انفجار در کارگاه چاقوسازی، 
چاقوها و لوازم بُرنده به هوا پرتاب ش��ده و سپس در زیر 
خروارها خاک مدفون ش��ده بودند، عملیات س��ختی 

پیش روی مأموران آتش نشانی قرار گرفت. کریمی مدیر 
روابط عمومی آتش نش��انی قم در رابطه با مصدومیت 
2آتش نش��ان در زم��ان عملیات به »ش��هروند« گفت: 
»در تحقیقات اولیه مشخص ش��د یکی از کارگاه هایی 
که دچار انفجارش��ده کارگاه چاقوس��ازی و قالب های 
قالی بافی است. وقتی 2 آتش نشان برای بیرون کشیدن 
افراد حبس شده به داخل ساختمان رفته بودند، ناگهان 
چاقویی که در زیر خاک دفن ش��ده ب��ود در کف پای 
یکی از آتش نشانان فرو رفت و بعد از پاره کردن چکمه 
مخصوصی که پوشیده بود به شدت پایش را برید. یکی 
دیگر از آتش نشانان هم در زمان عملیات نجات، قالب 

قالی بافی دستش را زخمی کرد. 
زوایایحادثه

این حادثه که در عصر روز دوش��نبه 24 ش��هریور 
ماه رخ داد بود به علت ریزش آوار س��اختمان تیم های 
عملیات��ی هالل احمر قم ه��م به ص��ورت آماده باش 
در آمدن��د. بلفش��ان مدیرعام��ل هالل احم��ر قم در 
رابطه با حض��ور نیروهای هالل احم��ر در این حادثه 
گفت: »امدادگران هالل احمر همیش��ه در زمان وقوع 
حوادث این چنینی درحال آماده باش قرار می گیرند. 
اما ب��ا تصمیم مدیرکل بحران اس��تان ق��م نیروهای 
امدادی هالل احمر به محل حادثه اعزام نش��دند. این 
درحالی بود که 30 آتش نش��ان در ای��ن عملیات وارد 
عمل ش��ده بودند اما با این حال نیروه��ای ما هم در 
پایگاه هالل احمر به صورت آم��اده باش قرار گرفتند 
تا درصورت نیاز برای جست وجو افراد حبس شده در 
زیر آوار به کمک نیروهای آتش نش��انی بروند.« پس از 
شنیدن صداي انفجار و مطلع شدن عوامل شهرداري 
منطقه 6، صدنفر از نیروهاي شهرداري این منطقه به 
محل اعزام ش��دند، تا عالوه بر مش��ارکت در عملیات 
آوار و نخاله برداري، موانع مس��یر عبور و مرور مردم را 
از میان بردارند. تحقیقات کارشناس��ان ش��هرداری و 
آتش نشانی برای شناس��ایی علت این انفجار در محل 

حادثه همچنان ادامه دارد. 

درگفتوگوبا»شهروند«مطرحشد

 روایت خانم معلم 170کیلویی  از  روزهای سخت زندگی
خارجازمرز

فرار 400 خانوار از آتش سوزی کالیفرنیا

وقوع آتش سوزی در دو منطقه ایالت کالیفرنیا، 
صدها نفر را در این ایالت وادار به ترک خانه هایشان 
ک��رد. ای��ن آتش س��وزی از جنوب پ��ارک ملی 
یوس��میت )Yosemite( آغ��از و به س��رعت تا 
دریاچه »باس لیک« ش��عله ور شد که 400خانوار 

را مجبور به ترک محل اسکان خود کرد. 
بر اثر این آتش س��وزی 21 واحد مس��کونی در 
آتش سوخت و به تأسیسات زیربنایی هم در این 
ایالت خساراتی وارد شد. تنها 20 درصد از وسعت 
این آتش سوزی دراین مناطق تاکنون مهار شده 
اس��ت. جری براون فرماندار کالیفرنی��ا، از دولت 
مرکزی برای تأمین 75 درصد از هزینه های مبارزه 

با آتش سوزی تقاضای کمک کرده است. 

درنیجریهرخداد

 آوار ساختمان کلیسا
45 نفر را قربانی کرد

س��اختمان یک کلیس��ا و مرکز خرید در شهر 
الگ��وس نیجری��ه 45 تن را ب��ه کام م��رگ برد. 
امدادگران توانس��تند 130 تن را از زی��ر آوار زنده 
بیرون بیاورند. ابراهیم فارینلویه هماهنگ کننده 
س��ازمان مدیریت اضط��راری مل��ی نیجریه در 
بخش جنوب غربی این کشور می گوید: با بیرون 
کشیده شدن 3 جنازه دیگر از زیر آوار میهمانخانه 
این کلیسا در »ایکوتان« در الگوس، شمار تلفات 
این حادثه به 45 تن رس��یده است. در جریان این 
حادثه که روز جمعه رخ داد، حدود 130 تن دیگر 
نیز زخمی و مصدوم شدند. میهمانخانه این کلسیا 
ساالنه میزبان هزاران دیدار کننده داخلی و خارجی 
است که برای شنیدن س��خنان »تی بی جاشوا« 
کش��یش آن گرد می آیند. در حالی که جاش��وا 
گفته اس��ت که فرو ریختن سقف این ساختمان 
احتماال به علت گ��ذر یک هواپیما از ارتفاع پایین 
بوده، اما امدادگران گفته اند ک��ه به احتمال زیاد 
علت این حادثه ساخته شدن طبقات بیشتر روی 
این ساختمان بدون تقویت پایه های آن بوده است. 
فروریختن ساختمان در کشور آفریقایی نیجریه به 
علت استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد و 
نادیده گرفتن مقررات ساخت وساز معمول است. 
با این که فرمانداری ایالتی دستور تحقیق درباره 
این حادثه را داده، اما گفته اس��ت هنوز دستیابی 
به نتیجه دراین باره زود است. مقام های ایالتی قصد 
دارند درباره این که کلیسا مصوبه ای برای افزودن 
طبقات بیشتر به این ساختمان داشته است، نیز 

تحقیق کنند.

زندانی بلژیکی خودکشی می کند

یک م��رد بلژیکی که به خاطر تج��اوز و قتل به 
حبس ابد محکوم شده، از دادگاه اجازه گرفت تا با 

کمک پزشکان به زندگی خود پایان دهد. 
 »فرانک ون دن بلیکن« که اکنون 50 س��ال دارد 
اعتراف کرده که قادر به کنترل تمایالت بیمارگونه و 
خشن جنسی خود نیست و هرگز آزاد نخواهد شد. 
این زندانی در دهه 1980 میالدی محکوم شناخته 
شد. وکیل ون دن بلیکن به خبرنگاران گفت که او 
به زودی به یک بیمارستان منتقل خواهد شد تا روند 
پزشکی کمک به خودکشی اجرا شود. وی افزود که 
نمی داند این کار دقیقا چه زمانی و کجا انجام خواهد 
ش��د. بلیکن ابتدا در  س��ال 2011 میالدی با ذکر 
»رنج جانکاه روانی« درخواس��ت کرده بود پزشکان 
برای خودکش��ی به او کمک کنند اما کمیس��یون 
ویژه »مرگ یاری ش��ده« در بلژیک خواهان بررسی 
راه های درمان این زندانی پیش از توسل به چنین 
راهی بود. دادگاه حقوق بش��ر اروپ��ا چندین بار از 
بلژیک به خاطر ناکامی در درمان مناسب بیماران 
مبتال به مش��کالت روان��ی انتقاد کرده اس��ت. به 
گزارش بی بی س��ی، ش��مار موارد خودکشی های 
یاری شده از  سال 2002 میالدی در بلژیک به تدریج 
درحال افزایش بوده و اکنون اکثر این خودکشی ها 
غیرجنجالی اس��ت و ش��امل افراد پیر یا کس��انی 
می ش��ود که به بیماری های مهلک مبتال هستند 
اما گاه در مواردی این خودکش��ی ها با اعتراضات و 

انتقاداتی روبه رو شده است. 

ژاپن 5/6 ریشتر لرزید
زمین لرزه ای به بزرگی 5/6 ریش��تر شرق ژاپن 
را به لرزه درآورد. بنابر اعالم مقامات داخلی ژاپن، 
زمین لرزه ای به بزرگی 5/6 ریشتر ساختمان های 
شرق این کش��ور ازجمله توکیو را لرزاند. سازمان 
هواشناسی ژاپن با بیان این که این زلزله در عمق 
50 کیلومتری زمین اتفاق افتاده اعالم کرد: خطر 
وقوع سونامی مناطق زلزله زده را تهدید نمی کند. 

مقامات داخلی ژاپن همچنین اظهار داشتند: 
برای تأسیسات هسته ای این کشور مشکلی پیش 
نیامده و گزارشی از خسارات احتمالی در پی این 

حادثه طبیعی منتشر نشده است. 
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